Transtejo e Soflusa 01/2017 - Abril
Sindicatos Filiados:
STFCMM - Sindicato dos Trabalhadores Fluviais, Costeiros e da Marinha Mercante
SIMAMEVIP - Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagem Transitários e Pesca
SNTSF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário

FECTRANS Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações

É COM A LUTA QUE FORÇAREMOS AS SOLUÇÕES
A CGTP-IN,(delegação que integrou a FECTRANS e os Sindicato dos Fluviais,
Simamevip e Sindicato dos Ferroviários), reuniu, hoje, com o Ministro do
Ambiente para discussão do conflito existente na Transtejo e Soflusa, em
particular a não publicação dos Ae’s, livremente assinado em Dezembro do ano
passado.
Nesta reunião, que não foi de negociação, mas que se justificou porque o
governo criou um problema político, foi reivindicado que, no cumprimento dos
acordos firmados o governo, através da administração, apresente as soluções
que entende para que se retome a normalidade nas relações laborais.

NEGOCIAÇÃO PARA MELHORAR SIM!
A não publicação dos AE's é da responsabilidade do Governo que transformou um
problema laboral num problema política, quando impediu que o acordo assinado
seja publicado como determina a legislação em vigor.
Perante um conflito que os trabalhadores não criaram, as suas organizações
não deixarão de estar disponíveis para encontrar soluções que não ponham em
causa os direitos e rendimentos dos trabalhadores. Esta será a posição que
assumiremos nas reuniões de negociação do próximo dia 28 de Abril.

TODOS NA LUTA EM DEFESA DOS INTERESSES COLECTIVOS
A CGTP-IN e as suas organizações, intervieram, hoje, junto do Ministério do
Ambiente para o responsabilizar pelo conflito em curso e este assumiu o
compromisso de ir trabalhar junto do Governo para arranjar soluções para
apresentar na referida reunião.
A luta marcadas para 26 e 27 deste mês tem pelo que atrás se disse uma
grande importância, é necessário uma forte mobilização e participação para
que no dia 28 os Sindicatos tenham a força necessária para as soluções
encontradas sejam de acordo com a vontade dos trabalhadores do de acordo
com os seus direitos e reivindicações.

Dias 26 e 27 são dias de luta de TODOS!

Juntos seremos mais fortes
Para receber informação da FECTRANS por email, inscreva-se em www.fectrans.pt

